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Nasze Pokolenie JP2? 

Nazywali Go ró nie... Od „wujka”, po 
„Jana Paw a Wielkiego”. Kochali Go niemal 
wszyscy - chrze cijanie, protestanci, buddy ci,
islami ci, nawet atei ci... Kochali Jego u miech, 
wyci gni te ramiona, otwarte d onie... A On? Co 
by o Jego si ? Sk d bra  moc do przebaczenia, 
nawet swojemu niedosz emu zabójcy, do krycia 
dzieci papiesk  sutann , do pocieszania chorych 
i dotykania milionów r k wyci gni tych do 
Niego? Sk d bra  si  do modlitwy?  

 Jego si  by a MI O . Bóg, który jest 
Mi o ci . Ale dopiero Jego mier  pokaza a nam, 
jak bardzo Go kochali my... Cud rado ci, 
zadziwiaj ce poczucie humoru, otwarto . To 
wszystko sk ada o si  na osobowo  Papie a
Polaka. Jedynego takiego Papie a. „Wi nia
Watykanu”, jak sam o sobie mówi . Drugiego 
kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, zdo a  si
z niego wyrwa  na zawsze. Odchodz c do 
„Domu Ojca”, zostawi  swoje „wi zienie”, 
a wraz z nim swoich m odych, wiernych Jego 
s owom... Ale Jego Mi o  fizycznie umieraj c,
zwyci y a nienawi  i z o. Godzili si  kibice 
wrogich klubów, prezydenci sk óconych pa stw. 

wiat zdawa  si  przez t  chwil  by  wr cz
bezgrzeszny... Zdawa o si , e jeszcze moment, 
a zapanuje wieczny pokój. Raj na ziemi stawa
si  rzeczywisto ci . Chocia  bez Niego nawet raj 
nie by by rajem... Ca y wiat ogl da  Jego 
pogrzeb i zamykaj c  si  na ko cu ksi g  Pisma 

wi tego, któr  tak umi owa . P akali wszyscy. 
A teraz? Min y trzy lata... Jedni zapomnieli, 
udaj c tylko ten jeden dzie  w roku, drugiego 

kwietnia, e pami taj . Drudzy pami taj , ale 
w obawie przed drwinami kolegów, udaj , e
zapomnieli... A On? Patrzy z Nieba na to 
wszystko i my li, i u miecha si , widz c, jak 
Jego Pokolenie JP2, ta garstka wiernych Mu 
m odych (i nie tylko) usilnie próbuje sta  za 
Nim, dalej wyci ga  do Niego r ce, mia  si
z Jego artów i wspólnie piewa  „Bark ”.
Pomaga nam swoj  cich  obecno ci  z „tamtego 
wiata”. W naszej bibliotece posy a nam 

delikatny u miech i mówi „dzi kuj ”. Jak 
wtedy... „Szuka em was, a teraz przyszli cie do 
mnie i za to wam dzi kuj ...”. Kto z nas jeszcze 
pami ta te s owa? Nie okazyjnie, ale ot tak, na 
co dzie ? Przecie  misja naszego Pokolenia, to 
nie chowanie si  za horyzontem papieskiej stu y,
jak dziecko, które boi si wiata, ale g oszenie 
Jego rado ci, podtrzymywanie tego p omyka, 
którym On by ... którym On jest.

 Jana Paw a II fizycznie po ród nas ju  nie 
ma. Ale warto uwierzy , e nadal nas kocha 
i opowiada o wadowickich kremówkach. Mo e
czasem urozmaici  Mu niebiesk  rzeczywisto ,
po wi caj c chwil  na rozmow  z Nim?  

Ma gorzata Wo niak



Spojrze ... i  w Jego 
stron ...
 Wi kszo  ludzi ukrywa cel pod adnymi 
s owami, kr c wokó  tematu i boj c si  powiedzie
to jedno konkretne s owo. A wiat przedstawia
trzeba takim, jaki jest: z y i dobry. Bo wiat nie jest 
ca y ró owy i nie jest te  ca y czarny. W yciu 
cudowne jest to, e poznaje si  ró ne kolory: 
ciemniejsze i ja niejsze. Wa ne tylko, eby nie zosta
w kolorze ani bia ym, gdy  tam czeka nas 
znieczulica, ani w czarnym, bo tam czeka nas 
bezsilno  i zoboj tnienie.

Niedawno w szkole by  Gienek Loska. 
Dok adnie 2 kwietnia. Powiedzia  co , co sprawi o,
e przesz y mnie dreszcze. Nie chodzi o tu nawet o t

krótk  tre , ale o g os, o jego barw , która  
w po czeniu ze s owami da a taki efekt: Jestem 
punem... Ton g osu grzesznika, który od wielu lat po 

raz pierwszy poszed  do spowiedzi... Ile  da abym, 
by us ysze  go w przera aj cej ciszy, której wtedy, 
niestety, nie by o. Historia jego ycia przeplatana 
piosenkami, piewanymi przez niego, brzmi jak 
przypowie  „o dobrym pasterzu”. Artysta jest w niej 

zagubion  owc , któr  pasterz odnajduje po wielu 
latach. Bo nie ten, który zawsze jest na górze, to 
bohater, tylko ten, który wyszed , powsta  z dna 
i mia  odwag  odbudowa  to, co zniszczy .

Ka dy ma swoje problemy, yciowe dna 
i yciowe szczyty. Kiedy wydaje nam si , e nasze 
problemy s  najci sze, a dno tak g bokie, e nie ma 
cienia szansy na wydostanie z otch ani, warto 
spojrze  na historie innych. Warto spojrze  na S o ce
i i  w Jego stron .

Dominika Paluch

„Jugend Debatiert”
Drugiego kwietnia w naszej szkole odby y

si  eliminacje do Mi dzyszkolnego Konkursu J zyka 
Niemieckiego „Jugend Debatiert”. Nasi koledzy 
i kole anki, podobnie jak uczniowie innych szkó ,
przygotowywali si  solidnie i d ugo. Ju  od grudnia 
m odzie  ucz szcza a na dodatkowe zaj cia, dzi ki 
którym zapoznawa a si  nie tylko z ciekawymi 
i niecodziennymi zasadami przysz ego konkursu, ale 
równie wiczy a j zyk niemiecki oraz swobod
wypowiadania si  w nim na ró ne kontrowersyjne 
tematy.  

Zaj cia te obejmowa y przeró ne zabawy, 
dzi ki którym mogli my zwróci  uwag  na to, w jaki 
sposób si  wypowiadamy, jak prowadzimy 
konwersacj . Podczas ka dego spotkania nie 
zabrak o równie  próbnych mini debat. Ka da z nich 
trwa a po osiem minut. W jednej debacie mog y bra
udzia  cztery osoby – opowiadaj ce si  przeciwko 

danemu tematowi oraz dwie popieraj ce go. Ka da
z nich musia a przedstawi  swoje stanowisko 
w pó minutowej wypowiedzi. Pó niej trwa a tak 
zwana spontaniczna rozmowa, podczas której ca a
czwórka nie mia a adnych ogranicze  czasowych co 
do swoich wypowiedzi. Na koniec ka dy z nas 
musia  wyrazi  równie  w pó  minuty swoje 
podsumowanie i refleksje na poruszany temat. Osiem 
minut na pocz tku dla ka dego z nas wydawa o si
strasznie d ugim czasem, bo ile mo na dyskutowa
o tym „Czy powinni my je  fast-foody?” czy te
„Czy powinni my mie  dodatkowe lekcje w-f’u?” 
albo „Czy matematyka powinna by  obowi zkowym 
przedmiotem na maturze?”. 

A  wreszcie nadszed  ten dzie  – drugi 
kwietnia… W etapie szkolnym mia o wzi  udzia  a
dziesi  osób – sze  z klas pierwszych, jedna z klasy 
drugiej oraz troje naszych maturzystów. Jednak przed 



komisj  zjawi o si  ostatecznie tylko sze  osób. 
Debata wie cz ca efekty naszej kilkumiesi cznej 
pracy mia a trwa  a  24 minuty! Sami nie 
wyobra ali my sobie w jaki sposób zdo amy 
rozwin  otrzymany temat, skoro do tej pory 
wiczyli my tylko o miominutowe konwersacje. 

Jednak tak d ugi z pozoru czas, dla niektórych z nas 
okaza  si  wr cz zbyt krótki, a wi c ostatecznie nie 
by o problemu z zagospodarowaniem tych 
dwudziestu czterech minut. Z racji na ilo  obecnych 
uczestników musieli my przeprowadzi  dwie debaty. 
W pierwszej z nich uczniowie dyskutowali na temat: 
„Czy wakacje powinny si  skróci  na korzy
dodatkowych ferii podczas roku szkolnego?”,  
w drugiej natomiast rozstrzygano problem „Czy 
system elektronicznego powiadamiania rodziców  
o ocenach uczniów powinien zosta  wprowadzony do 
wszystkich liceów?”. Ca emu przedsi wzi ciu 
przys uchiwa o si  pi cioosobowe jury na czele  
z ksi dzem dyrektorem Miros awem Praskiem, pani
prof. Ew  Podgajn  oraz pani  prof. Karolin
Mazurkiewicz. Dwa pozosta e miejsca zajmowa y
nasze pierwszoklasistki – Basia Kowalczyk oraz 
Monika Stojak. Spo ród sze cioosobowej dru yny 
konkurentów: trojga maturzystów - Ani 
Stanis awskiej, Kasi Wrony i Tomka Skuzy, 
drugoklasistki - Magdy Dyr oraz dwóch 
pierwszoklasistek - Zosi Fliszkiewicz i Pauliny 
Kiragi wybrano dwie osoby, które mia y
reprezentowa  nasz  szko  w etapie 
mi dzyszkolnym „Jugend Debatiert”. Najlepsze 
okaza y si  Ania Stanis awska i Magda Dyr. 
Wyró ni y si  one nie tylko wietn  znajomo ci
j zyka, ale równie  znakomitymi umiej tno ciami 
reagowania na wypowiedzi przeciwników i radzenia 
sobie ze stresem.  

Pi tego kwietnia ca a delegacja z Katolika 
pow drowa a do Kochanowskiego, aby wspiera
nasze kole anki w dalszych zmaganiach. Tam 
spotkali my si  z uczniami z dwóch lubelskich szkó
oraz z naszego radomskiego VI. LO. Ca a ósemka 
naszych szkolnych finalistów konkurowa a ze sob
na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie do 
kolejnego etapu konkursu przesz y dwie osoby ze 
szkó  z Lublina – Marta i Maksymilian, którzy swoje 
umiej tno ci zawdzi czaj  nie tylko nauce w szkole, 
ale równie  kilkuletnim pobytom w Niemczech oraz 
Austrii. Dlatego te  ogromne gratulacje nale  si
naszym reprezentantkom Magdzie i Ani, które bardzo 
dzielnie walczy y o wygran  i pokaza y, e znaj
j zyk niemiecki równie dobrze jak ci, którzy 

mieszkali w Niemczech kilka lat. S dz , e
znakomicie reprezentowa y nasze liceum. 

Uwa am, e udzia  w takim konkursie to nie 
tylko nauka i doskonalenie j zyka, ale równie  niez a
zabawa dla ka dego mi o nika j zyka niemieckiego! 
Dlatego te  serdecznie zach camy Was, drodzy 
Kole anki i Koledzy, do wzi cia udzia u w nast pnej 
debacie planowanej na przysz y rok. Mamy nadziej ,
e jeszcze niejedna osoba spo ród Was zapragnie by

zwyci zc  kolejnej debaty i z ochot  zacznie ju
rozwija  swoje umiej tno ci, aby potem pokona
wszystkich

Paulina Kiraga



alujcie, ze Was tam nie bylo... 

Nawi zanie partnerskich kontaktów pomi dzy nasz
szko  a Gimnazjum Maria Stern w Augsburgu 
rozpocz o si  ju  w 1999 r. To w a nie wtedy 
powsta y pierwsze plany wymiany szkolnej.  Ju
w 2000 r. przyby a do Radomia pierwsza delegacja 
niemieckiej m odzie y. Z roku na rok w ród naszych 
kolegów z zagranicy wzrasta a liczba ch tnych, by 
odwiedzi  nasz kraj. Obecnie zg asza si  po 40 osób 
z obu pa stw, sk onnych przyj  partnera w swoje 
go cinne progi.  
 W tym roku odby a si  ju  dziewi ta z kolei 
wymiana mi dzy naszymi szko ami. Wraz z naszymi 
partnerkami obchodzili my 75. rocznic  istnienia ich 
szko y oraz 750. rocznic  powstania Klasztoru Sióstr 
Franciszkanek Maria Stern.  
 W trakcie ostatniej wymiany spotka am si
z ró nymi opiniami na jej temat. By a ona 
porównywana przez cz  uczestników do 
poprzedniej. Niektórzy byli na niej po raz pierwszy, 
wi c ich s dy znacznie ró ni y si  od kolegów, którzy 
na wymianie byli ju  wielokrotnie. Podczas 
codziennych pogaw dek wszyscy rozmawiali 
o swoich nowych domach, niemieckich rodzinach, 
zwyczajach jakie w nich panuj . Podkre lali przede 
wszystkim ró nice pomi dzy Polakami a Niemcami, 
dostrzegaj c je szczególnie w mentalno ci 
przedstawicieli obu narodów. Ogromne zdziwienie 
wzbudza  w naszych kole ankach i kolegach fakt, i
Niemcy s  a  tak bardzo oszcz dni i cz sto popadaj
w skrajno ci.

Ze szczególnym pot pieniem spotka a si
niemiecka go cinno . Jak wiadomo – dla nas 
wyj tkowym przyj ciem go cia jest zaproszenie go do 
jak najobficiej zastawionego sto u.  Natomiast nasi 
niemieccy s siedzi gor ce posi ki serwowali do
rzadko. Cz ciej obiady jada o si  „na mie cie”. Do
dziwne wydawa o nam si  równie  to, e je li 

pierwszego dnia wybrali my sobie ser do kanapek, to 
nazajutrz otrzymywali my równie  taki sam zestaw. 
Dlatego te , je li w przysz ym roku, szanowny 
Czytelniku, wybierasz si  na wymian , to warto 
pami ta , e nawet je eli pocz tkowo nie czujesz si
g odny, to warto poprosi  jednak o jaki  posi ek.
Nast pnego dnia mo esz go nie otrzyma , gdy  rodzina 
zrozumie, e np. nie jadasz kolacji.;)  

Kolejnym ciekawym elementem niemieckiej 
mentalno ci, na który z pewno ci  warto zwróci
uwag , jest ich ogromna tolerancja. Tam naturalny 
i codzienny jest widok homoseksualistów, 
przedstawicieli ró nych subkultur: punków czy metali w 
podartych spodniach, z wybielonymi twarzami,  d ugich 
skórzanych p aszczach, obro ach z wiekami, 
z dwudziestocentymetrowymi irokezami na g owach,
czy te  z kolczykami na ca ej twarzy. Naszemu 
zdziwieniu cz sto towarzyszy miech, czasami ironia, 
no i spekulacje: co by si  sta o z takim cz owiekiem,
który wyszed by tak ubrany na ulice, np. Radomia. 
Warto si  zastanowi  czy taka ca kowita tolerancja jaka 
panuje w kraju naszych zachodnich s siadów jest czym
dobrym dla ludzi. Czy nasz miech i ironia nie s  czym
uzasadnionym? Z pewno ci  Niemcy czuj  si
swobodnie. Wydaje si , e w a nie tak pojmuj  oni 
wolno : robi  co chc , ubieraj  si  kontrowersyjnie, 
nie uwa aj  za nic dziwnego, np. siedzenie na rodku 
ulicy. Nie jest równie  dla nich niczym dziwnym 
niestosowanie si  do przepisów drogowych. Niemcy 
przechodz  przez ulic  wsz dzie, gdzie si  da, czyli 
mi dzy tramwajami, autobusami, samochodami... 
Wed ug mnie brak ogranicze , dzi ki którym kszta tuje
si  moralno , powoduje oboj tno  wobec zasad 
kultury, etyki i dobrego smaku. Konsekwencji tak 
postrzeganej wolno ci nie trzeba szuka  daleko.  

Ostatniego dnia odby  si  w Gimnazjum Maria 
Stern wielki bal. Zaproszona by a jedna ze szkó
z Augsburga, partnerzy uczennic z gimnazjum, 
uczestnicy wymiany z Irlandii oraz my – Polacy. 
Szczególnie zniesmaczy  nas brak jakiegokolwiek gustu 
Niemców i przede wszystkim Niemek w kwestii ubioru. 
Bal mia  odby  si  w tematyce lat 60-tych oraz 70-tych. 
Z moich obserwacji wynika, e tylko po owa uczniów 
zastosowa a si  do wskazówek z zaprosze . Reszta 
przysz a ubrana w czarne, sk pe ubrania, zwyk e
codzienne stroje, itd… Najbardziej zdziwi y nas 
komplety np. eleganckich sukienek, do których 
dziewczyny zak ada y… tenisówki, czy te  letnie 
sukienki, a do tego grube zimowe rajstopy i klapki. 



S dz , e na ich brak wyczucia w kwestii ubioru 
wp ywa w a nie brak jakichkolwiek regu
dotycz cych ycia codziennego. Uwa am, e
uroczysto  taka,  jak ten bal wymaga od 
zaproszonych go ci dostosowania si  do 
zapowiedzianej tematyki, a rezygnacja 
z obowi zuj cych strojów powinna by
zrekompensowana odrobin  dobrego smaku i gustu. 
Wed ug mnie wiadomo , e wszystko mo na robi ,
ka de ubranie mo na w o y  nie zwa aj c na miejsce, 
do którego si  idzie nie s u y rozwojowi kultury 
osobistej.

Pochwali  nale y jednak wietn  organizacj
ochrony na tym balu. W yciu nie widzia am a  tak 
skrupulatnej kontroli na imprezie dla m odzie y. Nie 
dosy , e nie da o si  wnosi  alkoholu, to równie
zabierano nam wszelkie perfumy, dezodoranty, nawet 
zwyczajne napoje… Dyskoteka by a równie wietnie 
zorganizowana, poniewa  ka dy z nas móg  pobawi
si  w rytm swojej ulubionej muzyki. Nie by a ona 
monotonna i jednolita. W centrum parkietu znale li 
si  w pewnym momencie dwaj ch opcy – Niemiec 
pochodzenia japo skiego oraz nasz Kamil Rybi ski,
którzy przeprowadzili mi dzy sob  walk  na taniec. 
Oczywi cie nasz kolega okaza  si  niepokonany:)  
 Wra enia Polaków po wymianie by y
przeró ne. Jedna z kole anek podsumowa a t
wymian  w taki sposób: By o super! Pierwsze dwa dni 
byli my tylko z nasz  rodzink . W sobot  posz y my
we cztery na weso e miasteczko a potem do 
restauracji. W niedziele by y my na basenie, który 
wygl da  jak port, tj. p ywa y my np. pomi dzy
atrapami rozbitych statków:). Po przep yni ciu w inne 
miejsce mog y my podziwia  setki ryb p ywaj cych
w akwarium znajduj cym si  na rodku basenu. 
Poniedzia ek to zwiedzanie miasta i szko y Niemek, 
a wieczorkiem karaoke u jednej z nich. We wtorek 
obejrzeli my wszyscy fabryk  samochodów 
ci arowych MAN i redakcj  gazety „Augsburger 
Allgemeine”. W rod  - Monachium i fabryka BMW:). 

W czwartek byli my w Norymberdze, gdzie zwiedzali my 
Verkehrsmuseum, czyli Muzeum Transportu. W pi tek
czas sp dzili my w ZOO, a wieczorem na szkolnym 
balu. By a to chyba najgorsza atrakcja na ca ej
wymianie. Ludzie, którzy tam byli (ponad 800 osób) to 
przynajmniej po owa ze szko y specjalnej (byli 
poubierani na czarno, przypominali wampiry i mieli na 
sobie tony a cuchów, jeden go ciu mia  nawet 
pomara czow  twarz!). W sobot  rano odby o si
krótkie po egnanie, msza i wyjazd. I to chyba na tyle, 
tak z grubsza:). Wymian  zaliczam do jak najbardziej 
udanych wyjazdów. W rozmowie towarzyszy  nam 
równie  jeden z naszych kolegów. Jego zdanie troch
ró ni si  od opinii kole anki, dlatego równie
zdecydowa am si  zamie ci  je w tym tek cie: „Ja tam 
widzia em tylko jednego wampira, adnych a cuchów,
za to pozna em mnóstwo fajnych ludzi przed i w trakcie 
tej imprezy. Dla mnie to by a najfajniejsza cz
wymiany. Fabryka silników do statków, BMW, czy 
gazeta, to by o jak dla mnie najs absze. a ujcie, e Was 
tam nie by o, bo wymiana si  uda a!!!” 

Jednym s owem, te same atrakcje jak wida
w ka dym z nas wywar y przeró ne wra enia. Jedni za 
najciekawsz  cz  wymiany uznali zwiedzanie fabryki 
BMW, inni zachwycali si  Muzeum Transportu, 
a jeszcze inni wietnie potrafili wykorzysta  swój czas 
wolny. Dlatego uwa am, e nie ma lepszego sposobu na 
ocen  kolejnej wymiany jak po prostu uczestnictwo 
w niej! Szczerze zach cam do wyjazdu wraz z nami ju
za rok, bo jest to czas nie tylko nauki j zyka, 
poznawania kultury Niemiec, ale równie  rozrywki 
i odpoczynku od codzienno ci no i od szko y! Obecnie 
na tegorocznych uczestników wymiany czeka nowe 
wyzwanie. Tydzie  z partnerkami u nas, w Polsce! 
Ciekawe co nasi uczniowie zaplanuj  dla swoich 
niemieckich kole anek…?:)

Paulina Kiraga
– uczestniczka wymiany



S dz , e na ich brak wyczucia w kwestii ubioru 
wp ywa w a nie brak jakichkolwiek regu
dotycz cych ycia codziennego. Uwa am, e
uroczysto  taka,  jak ten bal wymaga od 
zaproszonych go ci dostosowania si  do 
zapowiedzianej tematyki, a rezygnacja 
z obowi zuj cych strojów powinna by
zrekompensowana odrobin  dobrego smaku i gustu. 
Wed ug mnie wiadomo , e wszystko mo na robi ,
ka de ubranie mo na w o y  nie zwa aj c na miejsce, 
do którego si  idzie nie s u y rozwojowi kultury 
osobistej.

Pochwali  nale y jednak wietn  organizacj
ochrony na tym balu. W yciu nie widzia am a  tak 
skrupulatnej kontroli na imprezie dla m odzie y. Nie 
dosy , e nie da o si  wnosi  alkoholu, to równie
zabierano nam wszelkie perfumy, dezodoranty, nawet 
zwyczajne napoje… Dyskoteka by a równie wietnie 
zorganizowana, poniewa  ka dy z nas móg  pobawi
si  w rytm swojej ulubionej muzyki. Nie by a ona 
monotonna i jednolita. W centrum parkietu znale li 
si  w pewnym momencie dwaj ch opcy – Niemiec 
pochodzenia japo skiego oraz nasz Kamil Rybi ski,
którzy przeprowadzili mi dzy sob  walk  na taniec. 
Oczywi cie nasz kolega okaza  si  niepokonany:)  
 Wra enia Polaków po wymianie by y
przeró ne. Jedna z kole anek podsumowa a t
wymian  w taki sposób: By o super! Pierwsze dwa dni 
byli my tylko z nasz  rodzink . W sobot  posz y my
we cztery na weso e miasteczko a potem do 
restauracji. W niedziele by y my na basenie, który 
wygl da  jak port, tj. p ywa y my np. pomi dzy
atrapami rozbitych statków:). Po przep yni ciu w inne 
miejsce mog y my podziwia  setki ryb p ywaj cych
w akwarium znajduj cym si  na rodku basenu. 
Poniedzia ek to zwiedzanie miasta i szko y Niemek, 
a wieczorkiem karaoke u jednej z nich. We wtorek 
obejrzeli my wszyscy fabryk  samochodów 
ci arowych MAN i redakcj  gazety „Augsburger 
Allgemeine”. W rod  - Monachium i fabryka BMW:). 

W czwartek byli my w Norymberdze, gdzie zwiedzali my 
Verkehrsmuseum, czyli Muzeum Transportu. W pi tek
czas sp dzili my w ZOO, a wieczorem na szkolnym 
balu. By a to chyba najgorsza atrakcja na ca ej
wymianie. Ludzie, którzy tam byli (ponad 800 osób) to 
przynajmniej po owa ze szko y specjalnej (byli 
poubierani na czarno, przypominali wampiry i mieli na 
sobie tony a cuchów, jeden go ciu mia  nawet 
pomara czow  twarz!). W sobot  rano odby o si
krótkie po egnanie, msza i wyjazd. I to chyba na tyle, 
tak z grubsza:). Wymian  zaliczam do jak najbardziej 
udanych wyjazdów. W rozmowie towarzyszy  nam 
równie  jeden z naszych kolegów. Jego zdanie troch
ró ni si  od opinii kole anki, dlatego równie
zdecydowa am si  zamie ci  je w tym tek cie: „Ja tam 
widzia em tylko jednego wampira, adnych a cuchów,
za to pozna em mnóstwo fajnych ludzi przed i w trakcie 
tej imprezy. Dla mnie to by a najfajniejsza cz
wymiany. Fabryka silników do statków, BMW, czy 
gazeta, to by o jak dla mnie najs absze. a ujcie, e Was 
tam nie by o, bo wymiana si  uda a!!!” 

Jednym s owem, te same atrakcje jak wida
w ka dym z nas wywar y przeró ne wra enia. Jedni za 
najciekawsz  cz  wymiany uznali zwiedzanie fabryki 
BMW, inni zachwycali si  Muzeum Transportu, 
a jeszcze inni wietnie potrafili wykorzysta  swój czas 
wolny. Dlatego uwa am, e nie ma lepszego sposobu na 
ocen  kolejnej wymiany jak po prostu uczestnictwo 
w niej! Szczerze zach cam do wyjazdu wraz z nami ju
za rok, bo jest to czas nie tylko nauki j zyka, 
poznawania kultury Niemiec, ale równie  rozrywki 
i odpoczynku od codzienno ci no i od szko y! Obecnie 
na tegorocznych uczestników wymiany czeka nowe 
wyzwanie. Tydzie  z partnerkami u nas, w Polsce! 
Ciekawe co nasi uczniowie zaplanuj  dla swoich 
niemieckich kole anek…?:)

Paulina Kiraga
– uczestniczka wymiany

Od przedszkola do doktora;)

- Wywiad z prof. Anna spolna

Dzie  dobry. Na pocz tek chcieliby my si
zapyta  jak wspomina Pani czas swojego 
dzieci stwa, lata szkolne? 

Dzieci stwo wspominam dobrze, ale g ównie to 
przedszkolne. Szko a podstawowa by a dla mnie 
trudnym czasem, bo czu am si  raczej wyobcowana  
i niezupe nie wros am w swoje rodowisko szkolne. 
Szko redni  za to wspominam bardzo dobrze. 
Wtedy ju  by am w klasie humanistycznej, robi am
to, co mnie naprawd  interesowa o. Mia am 
poczucie, e rozwijam si  intelektualnie, e dobrze 
pokierowa am swoim yciem. Z czasów mojej 
edukacji oczywi cie najlepiej wspominam studia.  

Jakie by y Pani ulubione zabawy? Jak Pani 
sp dza a wolny czas jako nastolatka? Co lubi a
Pani robi ?

Ulubione zabawy… Prawd  mówi c, by am 
najstarsz  z pi ciorga rodze stwa, wi c w a ciwie 
bawi am si  z nimi i mia am bardzo ma o czasu dla 
siebie. Je li jednak trafi a si  wolna chwila, to 
chowa am si  gdzie  i czyta am. Pami tam jak 
czyta am z g ow  w szafce, udaj c, e j  sprz tam 
i to chyba by o „Quo Vadis”. Jako nastolatka lubi am
chodzi  do kina, czyta . To do  banalne, ale 
prawdziwe. Oprócz tego lubi am sp dza  czas 
z przyjació kami. Spotkania z nimi zawsze mia y
charakter swobodny, nieformalny, nie mia y
szczególnego planu. Po prostu robi y my to, co nam 
akurat nastrój podpowiada : by a to forma uwolnienia 
si  od presji codzienno ci.

Jakie by o Pani ukochane miejsce na Ziemi? 

Jest wiele miejsc, do których chcia abym wróci ,
natomiast archetypem ziemskiego raju zawsze b dzie 
dla mnie wie , w której mieszka a moja babcia i któr
bardzo dobrze pami tam z dzieci stwa. Chodzili my 
tam regularnie po mleko, przez las. To by y takie 
„wyprawy do raju”. 

Co Pani  od zawsze pasjonowa o? Kiedy 
i dlaczego wybra a Pani zawód nauczyciela? 

Zdecydowa am si  zosta  nauczycielk  zupe nie
nie wiadomie, moja mama by a nauczycielk
i uwa a am, e to najlepsze, co mo na robi  w yciu. 
My l , w pewnym sensie, e rodzina zrobi a mi 
krzywd  [ miech], ale my l o uczeniu innych by a tak 
ustalona we mnie, e nie umiem przypomnie  sobie 
momentu, kiedy si  to zadecydowa o. Zawsze mnie 
pasjonowa o czytanie, a od po owy podstawówki 
szczególnie czytanie poezji. Bardzo lubi
podejmowanie wyzwa . To mnie przera a, ale te
i fascynuje. Chyba potrzebuj  adrenaliny.[ miech] 

Jakie by o Pani najwi ksze wyzwanie? 

Ostatnim wyzwaniem, któremu niedawno zdo a am 
sprosta , by o napisanie doktoratu, a wiadomo, e to 
nie by o proste z tak du  rodzin  wokó  mnie.

Jaki jest wed ug Pani idea  nauczyciela? Do 
jakiego idea u Pani d y? Jaki jest Pani yciowy
cel?

Spotka am w yciu bardzo ró nych nauczycieli 
i ka dy w jaki  sposób czego  mnie nauczy . Czasem 
wbrew mnie samej, wi c, prawd  mówi c nie wierz
w jeden idea  nauczyciela. My l , e jest to rodzaj 
powo ania, które realizuje si  w jaki  sposób 
z po ytkiem dla uczniów. Uczniowie ucz  si
nauczyciela, nauczyciel uczy si  uczniów, dochodz
do porozumienia i staraj  si , je li maj  dobr  wol ,
da  z siebie maksimum swoich mo liwo ci.
Chcia abym by  nauczycielk , która wchodzi 
w dialog. Czyli stara si  wydoby  z uczniów to, co 

Chcia abym by nauczycielk , która wchodzi w dialog.
Czyli stara si wydoby z uczniów to, co w nich jest,
chocia jeszcze o tym nie wiedz .



w nich jest, chocia  jeszcze o tym nie wiedz . To jest 
pewien rodzaj idea u.

Co Pani ceni u uczniów? Co Pani  w nich 
najbardziej dra ni? 

Najbardziej deprymuje mnie u uczniów ich bierno .
Bardzo atwo akceptuj  m dry, uzasadniony bunt. 
Wcale nie oczekuj , e kto  potwierdzi za o on
przeze mnie interpretacj . Oczekuj , e uzasadni 
swoje zdanie, bo ma ochot  wyrazi  siebie. Ucze
taki zostanie przeze mnie spokojnie i z szacunkiem 
wys uchany. 

Co w takim razie daje Pani satysfakcj  w pracy 
z uczniami? Czy ma Pani jakie  szczególne 
sytuacje, które wzbudzaj  w Pani pozytywne 
wspomnienia? 

Za ka dym razem, kiedy uczniowie mnie 
zdumiewaj ,  odczuwam satysfakcj . Bardzo cz sto 
mam wra enie, e lekcja zaczyna si  w sposób do
nudny i nic fascynuj cego z niej nie wyniknie. Nagle 
kto  mówi co  bystrego, inni na to reaguj , pojawia 
si  ci g skojarze , z którego wynika co
po ytecznego, albo nawet b yskotliwego. Takie 

zaskoczenia jako ci  my lenia uczniów zawsze s  dla 
mnie pocieszeniem w moim zawodzie. 

A mo e pami ta Pani jak  konkretn mieszn
sytuacj  zwi zan  z prac ?

Tak, pami tam kiedy w t usty czwartek klasa 1A 
w Katolickim Liceum postawi a przede mn  wielkie 
pud o z p czkami pod koniec lekcji. Prosi a, eby si
pocz stowa . Najlepsze by o to, e p czki dotar y na 
sam koniec lekcji, wtedy kiedy klasa ko czy a swoje 
zaj cia. Wszyscy rzucili si  na te p czki, bo by y
jeszcze ciep e i rzeczywi cie bardzo smaczne. Nigdy 
nie zapomn  wra enia jakie wywar a na mnie 
skrzynka p czków na biurku, przede mn  i ten 
mieszny kontekst, bo uczniowie czekali na nie ca y

dzie . Niejeden z nich by  ju  po szóstym, siódmym 
p czku, ale jednak rzucali si  na nie ze miechem na 
twarzach i t sknot  w oczach. 

Dzi kujemy Pani za udzielenie wywiadu. 

Ja równie  dzi kuj .

Paulina Kiraga, Micha  Kaczor 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2008 
W dniach 22-23.04.2008 r. odby  si

coroczny egzamin gimnazjalny. Mimo, e mia  si  on  
rozpocz  o godzinie 9.00, wi kszo  uczniów by a
zebrana du o wcze niej. W ca ej szkole panowa a
napi ta atmosfera. Starsi i m odsi uczniowie 
próbowali uspokaja  trzecioklasistów i dawa  im 
cenne wskazówki. 

Cz  humanistyczna zatytu owana by a
„Dorastanie”. Po przeczytaniu trzech tekstów 
ród owych gimnazjali ci mieli za zadanie 

odpowiedzie  na 20 pyta  zamkni tych. T  cz
egzaminu uczniowie oceniali raczej pozytywnie. 
Ogólnie teksty by y atwe i przyjemne w czytaniu, ale 
kilku moich znajomych mia o z nimi chwilowe, na 
szcz cie problemy – mówi jeden z trzecioklasistów.   

Kolejne zadania sprawdza y ju  umiej tno
interpretacji i pisania w asnych tekstów. Najwi kszy 
niepokój w ród uczniów wzbudzi o to opatrzone 
numerem 22. Nale a o bowiem popisa  si
znajomo ci  terminów zwi zanych z wiedz  o sztuce. 
Kilka osób od razu spisa o je na straty. Mimo to nikt 
si  nie podda . Najwi kszy entuzjazm wzbudzi o

zadanie 31, które wymaga o napisania og oszenia. 
Gimnazjali ci wiczyli pisanie takich tekstów przez 
ca y okres nauki, wi c og oszenie nie sprawi o
nikomu k opotu. Wreszcie przyszed  czas na 
wypracowanie. Temat móg  zaskoczy , poniewa
trzeba by o wykaza  si  znajomo ci  lektur i napisa
charakterystyk  wybranego bohatera z powie ci
Kamienie na szaniec lub Syzyfowe prace. W naszej 
szkole obie ksi ki by y omówione i oby o si  bez 
wi kszych problemów. Podsumowuj c cz
humanistyczn  trzecioklasi ci cz sto u ywali 
wypowiedzi w stylu: Super, atwy by !. Niektórzy 
byli bardziej stonowani: W miar … licz  na dobry 
wynik – mówili.   
 Nast pnego dnia, równie  o godzinie 9.00, 
uczniowie zebrali si , by napisa  cz
matematyczno - przyrodnicz .
 Tegoroczny test by  zró nicowany. aden 
przedmiot zdecydowanie nie dominowa .
Sprawdzana by a wiedza z zakresu matematyki, 
geografii, biologii, fizyki oraz chemii. Jeden 
z uczniów wypowiedzia  si  w nast puj cy sposób:  
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 W zesz ym tygodniu przegl da em test z 2007 roku 
i my l , e ten by  du o atwiejszy. Troch  mi krew 
zmrozi o w y ach przy zadaniu 26 o porównaniu 
pola powierzchni kuli i prostopad o cianu, ale pod 
spodem by y napisane odpowiednie wzory. Jednym 
s owem- bana !.

Podsumowuj c, wiele osób oceni o test jako 
atwy i z tego nale y si  cieszy . Po obu cz ciach 

w oczach uczniów wida  by o wyra ny optymizm. 
Miejmy nadziej , e uzasadniony. 

Micha  Kaczor

Szafki - przywilej? 
„Ju  nie mog  wytrzyma , w ogóle tych 

szafek nie zamykaj ” - skar y si  Pani Bo enka. Nie 
pomagaj  ani pro by, ani gro by. Wobec tego 
waleczna redakcja naszej gazetki postanowi a pomóc 
naszej Pani Bo ence i zaapelowa  o zamykanie 
szafek:) :) 
 Otwarte szafki mog wiadczy  o naszej 
szkole dwojako: uczniowie maj  sporo zaufania do 
siebie nawzajem, skoro nie zamykaj  swoich ksi ek, 
oraz nierzadko firmowych kurtek i butów. Jednak 
cz ciej odczytuje si  to zjawisko, jako po prostu 
zwyk e lenistwo, bo istotnie w wi kszo ci
przypadków tak jest. Otwieraj ce si  drzwiczki 
wygl daj  delikatnie mówi c „nieestetycznie”, 
a wiecznie zaj te wieszaki przed sal  nr 7 denerwuj
wchodz cych nauczycieli. No i oczywi cie Pani
Bo enk , która wi kszo  przerw sp dza na ganieniu 
uczniów, otwieraniu szafek tym, co „tylko dzisiaj” 
zapomnieli kluczyka i tym, którzy od dawna ju  nie 
pami taj  jak kluczyk wygl da... Swoj  drog  to 

dziwne: uczniowie innych szkó  cz sto zazdroszcz
nam szafek. Nie trzeba czeka  na nauczyciela, aby 
dosta  si  do szatni, a zb dne ksi ki nie deformuj
nam kr gos upa... Mimo tego, sporo z nas traktuje 
szafki, jak przymus, b d  te  w ogóle z nich nie 
korzysta. Cz sto te  da si  s ysze  na korytarzu g osy 
krytyki: a to za du o osób dzieli jedn  szafk , a to z y
podzia  pó ek, a to za ma e, za du e... Ciekawe... 
Zwykle s  to osoby, które swoje kluczyki ju  na 
pocz tku roku wrzuci y na dno szuflady. Krytyka 
chyba sama dla siebie. Wobec tego wyobra my sobie 
sytuacj  nast puj c : wchodzimy do szko y, a tu 
szafek nie ma. Zamiast tego strasz  nas zniszczone 
drzwi do szatni... Po dzwonku wszyscy t ocz  si
w oczekiwaniu na jej otwarcie, a wszystkie ksi ki
musimy niestety nosi  w plecaku, który z ka dym 
dniem robi si  coraz to ci szy... Bol ce plecy, 
podeptane kurtki i haniebnie wygl daj ce worki 
szkolne. Ma o poci gaj ca perspektywa, co? Chyba 
szafki to dobre rozwi zanie. O ile si  ich u ywa 
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w sposób w a ciwy. We my jeszcze jeden przyk ad:
dni otwarte szko y. Zwiedzaj cym ogólnie szko a si
podoba a, ale na pootwierane szafki patrzyli z lekkim 
niesmakiem. Szczególnie, i  by a to niedziela, a wi c
uczniów nie mo na by o usprawiedliwi  „dopiero co 
sko czon  przerw ”.  
 Podsumowuj c: apelujemy do wszystkich 
uczniów: szanujmy szafki i pami tajmy, e musz

one starczy  dla nas oraz przysz ych pokole
ucz cych si  w naszej szkole:) Mo e za kilka, 
kilkana cie lat, b dziemy mogli powiedzie  naszym 
dzieciom: „To by a moja szafka...”:) :) :) 

Ma gorzata Wo niak

Dlaczego tak du o osób stoi, a tak niewiele 
piewa? 

„Im wi cej, tym lepiej!”. Czy aby na pewno? 
Mo e czasem trzeba patrze  na jako , a nie ilo .
Mowa o scholii  szkolnej, która co roda u wietnia 
Msz w.  

Wychodz c, ze s usznego za o enia, e
wiczenie czyni mistrza, problem naszych szkolnych 

g osów tkwi w a nie tu – w braku wicze . Brak 
czasu- brak wicze . Jedna próba tygodniowo, 
w dodatku na przerwie, wystarcza na prze piewanie 
piosenek na Msz , ale nie zostaje ju  czasu na 

wiczenie g osów. wiczenie – jak s ycha  – 
niezb dne. Warto te  zauwa y , e w chórku s
prawie sami gimnazjali ci. Fakt i przyczyna. Jaka? 
Podwy szona ocena z muzyki... 

I wszystko jasne. 

Dominika  Paluch 

Le niczówka  drugi dom, drugie ycie
dla ucznia. 

 Poniedzia ek, godzina 9:30. Postanowi em 
pój  do szko y inn  drog  ni  zwykle – przez 
le niczówk . Na pierwszy rzut oka pustka. Nikogo 
nie ma w zasi gu wzroku. Z pewno ci  jeszcze za 
wcze nie na rodzinne spacery. Nagle zauwa y em
spor  grupk  osób zgromadzonych przy awce. 
Zdziwi em si , bo przecie  jak ju  i  na spacer, to 
raczej po ca ym parku, a nie siedzie  tylko w jednym 
miejscu. Przyjrza em si  dok adniej i zdumienie 
min o. No tak... Przecie  oni wszyscy maj  plecaki. 
 Le niczówka jest ulubionym miejscem 
wszystkich wagarkowiczów. atwo jest si  tu 
schowa , bo czujny wzrok nauczyciela tak daleko nie 
si ga. Maj c spory zapas czasu do lekcji, 
postanowi em jeszcze troch  pospacerowa
i nacieszy  si wie ym powietrzem. To w a nie ono 
daje nam poczucie wolno ci, której tak bardzo nam 
brakuje. W ko cu ile mo na siedzie  w szkole 
i patrze  w te szare ciany?! Nie min o du o czasu, 
a ju  spotka em jednego z moich starych znajomych. 
Znamy si  od dawna, wi c nie pyta em co on tutaj 
robi o tej porze, tylko od razu przeszed em do 
„z jakiej lekcji zwia e ”. Odpowiedzia  spokojnym 
g osem, e z klasówki z matmy. Pomy la em, e

mo e to i dobry sposób na przetrwanie, kiedy nic si
nie umie. W gruncie rzeczy jest to bardziej op acalne 
ni  dosta  ga ! Postanowi em po wi ci  najbli sz
sobot , by dowiedzie  si  jak to jest sp dzi  ca y
dzie  w le niczówce. Wybra em si  tam rano… no 
i niestety, d ugo nie wytrzyma em. Po dwóch 
godzinach chodzenia tam i z powrotem, znudzi o mi 
si . Uzna em, e ycie takiego „zawodowego” 
uciekiniera jest strasznie nudne i stresuj ce. Taka 
osoba musi stale uwa a  na lokalne patrole 
odprowadzaj ce wagarowiczów do szkó . Niestety 
podczas wizyt w le niczówce atwo natkn  si  na 
tzw. miejscowy element. Ci, nie do , e mog
okra , to jeszcze promuj  wszelkiego rodzaju 
u ywki: od alkoholu, a  po narkotyki. Wiele osób 
przez swoj  ciekawo  wpada w niebezpieczne 
na ogi. 
 Nie mo na jednak mówi  o le niczówce tylko 
jako o miejscu z a. Po delikatnej zmianie cytatu 
Ernsta Jüngera, mo na powiedzie , e: Wszystko ma 
swoje dobre strony. Trzeba tylko przekartkowa  te 
z e. Oprócz minusów warto zauwa y , e
le niczówka jest przede wszystkim idealnym 
miejscem na popo udniowy spacer i odpr enie po 



m cz cych lekcjach. Z pewno ci  lepiej jest wybra
si  do parku, ni  sp dza  ca y wolny czas w domu. 
Mo na tu spotka  nie tylko spacerowiczów, ale te
rowerzystów, deskorolkarzy, biegaczy, czy te  osoby 
uprawiaj ce inne sporty. Ostatnio mia em okazj
obserwowa , jak grupka ma ych dzieci zrobi a
zawody w ciganiu si , kto wi cej wrzuci papierów 
do kosza. Tak… Bardzo rozwijaj ca zabawa, jednak 
sko czy a si  k ótni , poniewa  nie sposób by o
wy oni  zwyci zcy. 
 Uwa am, e le niczówka jest wspania ym 
miejscem nie tylko dla szkolnych uciekinierów, ale 
tak e dla tych, którzy chc  aktywnie sp dzi  wolny 
czas. Ale có … Uczniowie podobno takiego nie 
maj …

Micha  Kaczor 
Biblioteczne newsy 

Godzina 11:30 - rozpoczyna si  d uga 
przerwa. Stoj c na korytarzu nie sposób nie 
zauwa y  sporej grupki osób zmierzaj cych ku 
bibliotece. Osoby spoza szko y pewnie pomy l , e
to bardzo dobrze oczytani uczniowie id cy 
wypo yczy  kolejn  ksi k . Jednak w przypadku 
wi kszo ci si  myl , poniewa  prawie wszyscy id
do biblioteki skorzysta  z komputerów. W ostatnim 
czasie kolejki jeszcze si  zwi kszy y, bowiem 
stanowiska komputerowe zosta y ca kowicie 
zmodernizowane. Stary, nienadaj cy si  ju  prawie 
do u ytku sprz t zast pi y nowoczesne komputery 
o poka nej mocy. Procesor 2,8 GHz, 512 MB RAM 
znacznie u atwiaj  prac , a system operacyjny 
Windows XP SP2 uprzyjemnia j . Na ka dym 
komputerze s  dwa profile: administrator i kafejka. 
Ten pierwszy jest niedost pny dla uczniów, drugi 
z ograniczonymi uprawnieniami przeznaczony jest 
dla wszystkich. Nie sposób nie zauwa y  równie
stanowiska dla nauczycieli znajduj cego si  tu  obok 
miejsca, gdzie wydawane s  ksi ki. Ka dy z nich 
ma w asny profil. G ówn  zalet  nowych 
komputerów, oprócz mocy, jest niewielka ilo
miejsca, jakie zajmuj . S  te  i wady. Jedn  z nich 
mo e by  specyficzny zapach, jaki komputery 
wydaj  po d u szym ich u ytkowaniu. Tak  wad
mo na, jednak wybaczy . Wszyscy korzystaj cy ze 
stanowisk komputerowych podczas przerw 
zaoszcz dzaj  przecie  mnóstwo cennego czasu! 

Micha  Kaczor 

MARSZ ZYWYCH 
18.04.2008 roku, oko o godziny 11:30 

wychodz  ze szko y, by razem z cz ci  klasy uda
si  na tzw. Marsz ywych upami tniaj cy ofiary 
Holokaustu. Pogoda zach ca do spacerów. S o ce 
wieci a niebo jest bezchmurne. Po drodze ka dy

kupuje po jednym ó tym tulipanie, który 
symbolizuje pojednanie z ofiarami. Uczniowie  
z kilku szkó  zbieraj  si  pod VI LO im. Jana 
Kochanowskiego sk d rozpoczn  pochód pod 
pomnik. Widz , e niektórzy nios  walizki jako 
symbol wygnania. Po z o eniu kwiatów ka dy mo e
pozwoli  sobie na chwil  refleksji przy d wi kach 
skrzypiec. Stamt d pochód wyrusza do Resursy, 
gdzie zostanie wy wietlony krótki czarno-bia y film. 
Wystawa po wi cona ofiarom Holocaustu ko czy 
Marsz ywych.  
Ko czy go tak e smutna refleksja...Dlaczego tak nas 
tutaj ma o? Czy nie warto pokaza , e ywi mog
solidaryzowa  si  z tymi, którzy oddali swe ycie 
w okrutnych czasach?          

Micha  Kaczor

BOMBA
17-tego kwietnia ok. 8:30 spokojny, normalny dzie
szkolny zak óci a BOMBA!!! Stra  po arna 
ewakuowa a uczniów i pracowników szko y. 
Z pocz tku wszyscy stali przed szko . Potem do 
tego wszystkiego zacz  pada  deszcz, wi c...
Zwolnieni? Nic z tego!! Godzina sp dzona
w ko ciele i powrót do szko y. I ku wielkiej uciesze 
uczniów... DALSZE LEKCJE!

Dominika Paluch

Sukcesy gimnazjalistow 

- Monika Pajkert- I miejsce w V 
Wojewódzkim Konkursie Literackim 
„Bohaterowie ksi ek Haliny Rudnickiej”; 

- Sebastian Rzeczkowski, Magdalena 
Czerwi ska- wyró nienia w XIV Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Bohaterowie ksi zek 
Haliny Rudnickiej”; 

- Anna Szafra ska- I miejsce w turnieju 
tenisowym kadetów w obozie sportowym 
w Muszynie; 

- Mateusz Chrz stek, Nina Stus- II miejsce 
wiek 14-15 w klasie D w VII Mi dzynarodowym 
Turnieju Ta ca Towarzyskiego, I miejsce kat. 14-
15 „C” w X Jubileuszowym Ogólnopolskim 
Turnieju Ta ca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy My liszewice;
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- Mateusz Chrz stek- II miejsce 14-15 „C” 
w XIII Mi dzynarodowym Turnieju Ta ca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta 
Cz stochowy, Starosty Cz stochowy, Wójta 
Gminy Mykanów; 

- Andrzej Zahorski- wyró nienie
w Konkursie Fotograficznym „Moje wyj tkowe
miejsce na Mazowszu”; 

- Agata Szczepanowska- III mijesce w III 
Ogólnopolskim Konkursie „Na w. Walentego...- 
Ró ne oblicza mi o ci” w kategorii literackiej; 

- Katarzyna Hebda- wyró nienie w III 
Ogólnopolskim Konkursie „Na w. Walentego...- 
Ró ne oblicza mi o ci” w kategorii literackiej; 

- Kacper Kowalczyk, Urszula Po yczka-
laureaci w Konkursie Polonistycznym dla 
uczniów gimnazjów organizowanym przez 
Mazowieckiego Kuratora O wiaty. 

Szelmostwa lisa Witalisa 
Przedstawienie „Szelmostwa lisa Witalisa” 

metaforycznie ukazuje rzeczywisto . Rzeczywisto
- oczywisto . Zdajemy sobie spraw  z tej 
oczywisto ci, jednak le y ona gdzie  na dnie my li.
Z tego stanu u pienia postanowi  przywo a  j  Pan 
Wojciech ugowski wraz ze swoj  teatraln  ekip
„Scene”, Pani  Agnieszk  Kobiersk  (muzyka) 
i Panem Wojciechem Sa kiem (scenografia).  

Opowie  o zwierz tkach le nych: lisie 
Witalisie (Bartek ugowski), Wilku (Micha
Kwiatkowski), Nied wiedziach (Kuba Sa ek, Pawe
Peterman) Wiewiórkach (Marta Skorbek, Olga 
Sobieniecka), Zaj czku (Kasia Piechowicz), Borsuku 
(Kasia Wieloch), Myszy (Irmina Szmit) i Je u
(Bartek Nowaczek) wcale nie jest opowie ci
banaln .

wietna gra aktorów, ascetyczna scenografia, 
sugestywna muzyka i adaptacja bajki Jana Brzechwy 
dokonana przez Pana Wojciecha ugowskiego 
prowadzi widza w ciemne zakamarki ludzkiej 
mentalno ci. Pozwala mu przy tym mia  si  do 
rozpuku! 

A historia ma si  tak... 
Najprzebieglejszy w lesie jest lis, lis Witalis. 

Zwierz tka p ac  mu, gdy  jest tym najwa niejszym, 
szukaj  u niego pomocy, a on stwarzaj c jej pozory 

czerpie korzy ci dla siebie. Zwierz ta zostaj
z niczym. Dochodzi do dnia wyborów na prezydenta 
lasu. Kandydatami s  Witalis i Wilk. Dzi ki zmy lnej 
propagandzie prezydentem zostaje Witalis. Niektóre 
zwierz ta chc  przypodoba  si  nowemu w adcy
lasu, innym wydaje si , e jest dobrze, cho  sytuacja 
jest coraz gorsza. Wilk w ko cu buntuje wszystkich 
i wspólnymi si ami obalaj  Witalisa. Nareszcie: 
upragniona wolno ! Ale gdy zwierz ta jeszcze si
ciesz  Wilk ju  zajmuje miejsce Witalisa i zaciera 
apy! Zewsz d rozlega si  chichot historii. Wolno ci

nie ma i nie b dzie! Jest tylko W adza!.
Przedstawienie wywo uje dreszcze...Cho

miejemy si  z naiwno ci g upich zwierzaków, to 
jednak zdajemy sobie spraw , e to przecie  smutna 
rzeczywisto  – nasza rzeczywisto . By  mo e to 
my jeste my zwierz tkami zapl tanymi w sie  snut
przez bardziej przebieg ych od nas i wy ej 
postawionych lisów i wilków. Niezdarnie 
i nieudolnie budujemy nasz  wolno , by na ko cu 
odda  j  jakiej  w adzy, która nic poza ni  sam
dooko a siebie nie dostrzega.

Dominika Paluch
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My. Ja i moja dusza.
Czyli,  Sonnenbruch nadal zyje. (?!) 

Walter Sonnenbruch - g ówny bohater dramatu 
Leona Kruczkowskiego pt. „Niemcy”, by  cz owiekiem 
maj cym o sobie bardzo dobre zdanie. Cz sto mówi  na 
swój temat „uczciwy Niemiec”. Tak naprawd  by
konformist , który dostosowywa  zasady moralne do 
w asnych potrzeb.  
 A czy my, nowocze ni ludzie, mo emy 
powiedzie  o sobie, np. „Ja, uczciwy Polak, Jan Kowalski 
jestem daleki od postawy tzw. sonnenbruchizmu”? Mam 
nadziej , e tak. 
 Mimo, i  wspó czesny wiat uznaje t  postaw  za 
powszechnie przyj t , nale y z ni  walczy , aby nie 
przerodzi a si  w cynizm, egoizm czy arogancj . Ale co 
zrobi , kiedy zostaniemy zniewoleni? Jak post powa , aby 
nie przybra  „maski”? Zastanawiam si  nad tym ju  od 
dawna. 

Ja, mój , moja, moje!  Czyli ka dy sobie rzepk
skrobie. 

 Oboj tno  ludzi wobec cierpienia innych jest 
niestety okrutn  form  biernej ugodowo ci wobec 
otaczaj cego nas z a.
 Na ka dym kroku, spotykamy ludzi, którzy  
w mniejszym lub wi kszym stopniu pragn  zwróci  na 
siebie uwag . Cz sto jest to „niemy krzyk” o pomoc, 
rzadziej rozpaczliwe wo anie. Zastanówmy si , ile razy 
zdarzy o nam si  udzieli  komu  bezinteresownej 
pomocy? Wydaje mi si , e wzajemna yczliwo  jest ju
dawno niemodna. 
 Ka dy yje dla siebie, dla w asnego dobra, 
zaspokojenia potrzeby zachowania wewn trznego spokoju.  
Sonnenbruchizm ukazany w dramacie Leona 
Kruczkowskiego, wspaniale ilustruje zachowanie 
przeci tnego „zjadacza chleba”. 
 Gdyby Pan wiedzia , ile wysi ku, ile m ki
kosztowa o mnie, zanim zdo a em si  odgrodzi  od z a, od 
szale stwa, które nas otacza! Sporz dzi  sobie szczelny, 
nieprzenikliwy p aszcz dla moich my li, dla moich marze ,
tak! tak! Dla tego wszystkiego, co pan nazwa  rozmow
z cieniami! To by a mudna, codzienna praca ca ych lat, 
tych ostatnich, najgorszych lat.
 Ile bym da a, aby ujrze  u miechni te twarze 
ludzi, którzy zatrzymali si  na chwil  w pogoni za 
upragnionym szcz ciem, jakim obecnie sta y si
pieni dze czy kariera. Stare polskie przys owie mówi 
„nadzieja matk  g upich”. Mam nadziej , e w tej kwestii 
b dzie ono nieprawdziwe. 

Dwana cie groszy w z bach tu przynosz  (...) 
  Jak piewa  Kazik Staszewski wokalista  
legendarnego, punk rockowego, polskiego zespo u „Kult”:  
12 groszy tylko nie p acz prosz  , 12 groszy w z bach tu 
przynosz (...)
 Przes anie jest jednoznaczne, nie wa ne jak  
i sk d, najwa niejsze s  pieni dze. S owa te znakomicie 
odnosz  si  do post powania wspó czesnych ludzi. 

yjemy tak, aby by o nam jak najlepiej i najwygodniej. 

Pragniemy mie  coraz wi cej, cz sto stosuj c maksym
Makiawellego „cel u wi ca rodki”. Wydaje mi si , e
ludzie „pe ni cnót”, o których mo na us ysze  w innej 
znanej piosence zespo u „D em”, odeszli ju  dawno  
w niepami . Wyidealizowanych bohaterów, 
po wi caj cych si  dla dobra swojego kraju, zagorza ych
katolików czy pe nych nadziei altruistów jest coraz mniej. 
Niestety najcz ciej  mo na spotka  ich jedynie  
w literaturze i sztuce. Wydawa oby si , e my ludzie 
dwudziestego pierwszego wieku potrafimy zrozumie
najwa niejsze zasady moralne i stosowa  si  do nich. Ku 
zaskoczeniu to w a nie nam wiat ym i oczytanym 
ludziom, najtrudniej odnale  si  w ród nieustaj cej 
pogoni za dobrami materialnymi. Jak w amoku, pragniemy 
tylko bra , nie daj c przy tym nic od siebie. 

Kameleon, udomowione zwierz .
  Mimo, i  nie zdajemy sobie z tego sprawy  
w wielu z nas „zadomowi  si   na sta e kameleon”. Cz sto 
post pujemy tak, jak wymaga tego od nas otoczenie. 
Podejmujemy decyzje, nie zwa aj c na ich konsekwencje, 
kieruj c si  przy tym jedynie dobrem w asnym i ch ci
osi gni cia korzy ci.
 „Zadomowiony kameleon” lubi najcz ciej
publicznie wyg asza  moralizatorskie tre ci, g osz c has a, 
które na pierwszym miejscu „stawiaj ” postaw
nonkonformizmu, tak bardzo po dan  przez wielu ludzi. 
Oprócz pustych s ów, nie ma on nic wi cej do 
zaoferowania. W codziennym yciu post puje zupe nie 
inaczej ni  mówi.  
 Ka dy z nas odgrywa pewn  rol , mimo e s owa 
piosenki Edwarda Stachury mówi  zupe nie co innego: 
„ ycie to nie teatr”. W tym wypadku, to stwierdzenie 
uwa am za nies uszne. ycie to teatr, gra jednego aktora, 
w którym nale y wspó pracowa  i wspó tworzy  sztuk
wraz z innymi. W pojedynk  nie ma ona najmniejszego 
sensu, bo drugi aktor potrzebny jest jak „brakuj ce
ogniwo”. Powinni my stara  si  tak post powa , aby 
sonnenbruchizm nie ujawnia  si  w nas na ka dym kroku, 
aby nasz spektakl zako czy  si  „owacjami”, a nie 
kompletnym fiaskiem.  

Zawsze warto by  cz owiekiem(...) 
  Uwa am, e sonnenbruchizm jest bardzo 
powszechnym zjawiskiem we spó czesnym wiecie. 
Powinni my stara  si  tak post powa , aby profesor 
Walter Sonnenbruch nie o y  w nas. Postarajmy si
zatrzyma  na moment, zaczerpn  „ yk wie ego 
powietrza” i otworzy  nasze serca na innych ludzi. Na 
zako czenie pozwol  sobie przytoczy  s owa zmar ego
w 1994 roku znakomitego bluesowego artysty Ryszarda 
Riedla: 

Zawsze warto by  cz owiekiem, cho  tak atwo zej  na 
psy.

Dominika Jab o ska



„…Traktuj z glana dyskomana…”
Ostatnio na youtubie  znalaz y my  niez y filmik 

pt. ”Traktuj z glana dyskomana”, który by  nasz
inspiracj  do napisania kilku s ów na temat muzyki, 
która ostatnio budzi wiele kontrowersji oraz dominuje 
w ród m odych ludzi.  To, co rodzice cz sto nazywaj
„siek ” oraz  „darciem” dla wielu jest jedyn  i najlepsz
alternatyw  muzyczn . Mowa  tu o metalu, rocku, 
punku, reggae, gothic'u czy oi. Ile razy s ysza a e / a :
„Wy cz to darcie! Co to za wycie! Czego Ty s uchasz?” 
Masz ju  do ? My te .

Rock to grupa wielu gatunków muzycznych 
wywodz cych si  z rock'n'rolla. Wszystkie style rockowe 
charakteryzuj  si  brzmieniem opartym na ró nego 
rodzaju gitarach przede wszystkim elektrycznych  
i basowych oraz perkusji.  Najbardziej popularne s  ostre 
brzmienia typu: punk, metal, goth. Istnieje wiele ich 
pokrewnych tak jak punk rock, Oi!,heavy metal, black 
metal,  death metal, nu matal, metalcore, trasch metal. 
Muzyk  rockow  mo emy podzieli  równie  na: hard 
rock, soft rock, industrial, indie rock, polish rock, 
alternative, progressive, pop rock, art rock. Dla 
zwolenników jamajskich rytmów: reggae i ska.  

Gatunek : ROCK 
Tagi: elektryczne  gitary, skóra, arafaty, 
pieszczochy,niedba y wygl d,tatua e, trampki  
Klasyka:  
Polska: Hey, Kult, Pid ama Porno, Myslovitz 
Zagranica: The Rolling Stones, The Beatles, Nirvana, 
Lenny Kravitz, RHCP 
Has o: „Sex, drugs and rock'n'roll”, „Peace&love”, „Make 
love, not war”  
Gatunek: PUNK
Tagi: glany, irokez, anarchia, piercing, tatua e Klasyka: 
Polska: The Analogs, 
Zagranica: Sex Pistols,  
Has o: „Punx not dead!” „Anarchy!”  

Gatunek: METAL 
Tagi: pieszczocha, ancuch, piercing, glany, czer ,
wieki,okultyzm  

Klasyka: 
Polska: Behemoth 
Zagranica: Metallica, System of a Down, Iron Maiden, 
Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Slipknot 
Has o: „F*** the system” 

Gatunek: REGGAE
Tagi: joint, jamajka, rasta, bob marley, czerwony, ó ty,
zielony.
Klasyka: 
Polska: Vava Muffin, Muchy,  
Zagranica: Bob Marley  
Has o: „Legalize it”, „One joint for you, one joint for me” 

Gatunek: GOTHIC 
Tagi: latex, czer , gorsety, piercing, koronki, koturny, 
krew, wieki,  
Klasyka: 
Zagranica: Within temptation, Cradle of Filth, Lacrimosa, 
Diorama 

Has o: Zwi zane  
z wampiryzmem, okultyzmem, satanizmem (celowo nie 
cytujemy). 

To tylko kilka schematów i stereotypów, które 
oczywi cie nie zawsze musz  mie  odzwierciedlenie  
w rzeczywisto ci. Wielu ludzi nie ogranicza si  do jednego 
gatunku muzycznego, ale czy kilka z nich, przez co 
tworzy swój wyj tkowy styl. W Polsce od kilku lat trudno 
jest by  oryginalnym. Dajmy na to w latach 80' 
przedstawiciele wi kszo ci subkultur  tworzyli swój styl 
poprzez amanie trendów oraz niedba o  o opini  innych. 
Dzisiaj tysi ce „szalonych pi tnastek” kupuje jasne, 
przetarte jeansy z brylancikow , ró ow  czaszk ,
a wszystkie niby zbuntowane „emo dzieciaki” kszta tuj
swój niby niepowtarzalny image w najbardziej 
komercyjnych i znanych sklepach w Polsce. Je li chcesz 
by  oryginalny nie wystarcz ó te rurki, bo ju  wszystkie 
„hot trzynastki” takie maj . Aby si  wyró ni  wbrew 
pozorom trzeba wygl da  normalnie. Pomi dzy pró nymi 
pannami i wyemancypowanymi ch opcami ci ko jest 
odda  swoje prawdziwe „ja”. Niestety popkultura niszczy 
to, co zosta o najlepsze w prawdziwej, ostrej muzyce  
z dawnych lat. To, co najbardziej denerwuje prawdziwych 
fanów rocka, to np. teksty na ok adce jak e „ambitnego” 
pisma m odzie owego „Bravo” typu: ”Ekstra pieszczochy- 
no  je wiosn !”, czy „Ju  w nast pnym numerze- czarny 
lakier i kredka dla emo ch opców i dziewczynek!” Media 
sprzedaj  kultur  rockow  i wszystko, co z ni  zwi zane, 
wskutek czego za kilka lat nastolatkowie b d  kojarzy
metal, rock i punk z ró owymi czaszkami, pieszczochami 
w gwiazdki i g osem Dody. 

Jednak e dla prawdziwych fanów co roku 
organizowane s  imprezy i festiwale, np. znany wszystkim 
przystanek Woodstock, gotyckie Castleparty, czy Tyski 
Festiwal Muzyczny im. Ry ka Riedla „Ku przestrodze”.  
Niestety wi kszo  doros ych kojarzy ten rodzaj muzyki  
z m odzie czym buntem, czyli: upijaniem si ,  imprezami 
do rana, narkotykami, oraz z ym towarzystwem. To tylko 
stereotypy jak i przyk ady zachowa , które zdarzaj  si
w ka dej grupie spo ecznej. Uwa amy, e my l  tak ci, 
którzy po prostu nie znaj  tego typu muzyki. Naj atwiej 
my le  schematami i ocenia  tym, którzy nigdy si  z tym 
nie zetkn li. Nadal bawi nas a czasem ju  irytuje wzrok 
zgorszonych starszych pa   widz cych w autobusach 
nawet niepozornie wygl daj cych punków. Autobusowym 
babciom, nietolerancyjnym rodzicom oraz ró owym 
pannom mówimy NIE!

Dominika Jab o ska,
Urszula Po yczka

K t dla EMO ------------> ;( 



„…Traktuj z glana dyskomana…”
Ostatnio na youtubie  znalaz y my  niez y filmik 

pt. ”Traktuj z glana dyskomana”, który by  nasz
inspiracj  do napisania kilku s ów na temat muzyki, 
która ostatnio budzi wiele kontrowersji oraz dominuje 
w ród m odych ludzi.  To, co rodzice cz sto nazywaj
„siek ” oraz  „darciem” dla wielu jest jedyn  i najlepsz
alternatyw  muzyczn . Mowa  tu o metalu, rocku, 
punku, reggae, gothic'u czy oi. Ile razy s ysza a e / a :
„Wy cz to darcie! Co to za wycie! Czego Ty s uchasz?” 
Masz ju  do ? My te .

Rock to grupa wielu gatunków muzycznych 
wywodz cych si  z rock'n'rolla. Wszystkie style rockowe 
charakteryzuj  si  brzmieniem opartym na ró nego 
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Klasyka:  
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Has o: „Punx not dead!” „Anarchy!”  
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wieki,okultyzm  
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Klasyka: 
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odda  swoje prawdziwe „ja”. Niestety popkultura niszczy 
to, co zosta o najlepsze w prawdziwej, ostrej muzyce  
z dawnych lat. To, co najbardziej denerwuje prawdziwych 
fanów rocka, to np. teksty na ok adce jak e „ambitnego” 
pisma m odzie owego „Bravo” typu: ”Ekstra pieszczochy- 
no  je wiosn !”, czy „Ju  w nast pnym numerze- czarny 
lakier i kredka dla emo ch opców i dziewczynek!” Media 
sprzedaj  kultur  rockow  i wszystko, co z ni  zwi zane, 
wskutek czego za kilka lat nastolatkowie b d  kojarzy
metal, rock i punk z ró owymi czaszkami, pieszczochami 
w gwiazdki i g osem Dody. 

Jednak e dla prawdziwych fanów co roku 
organizowane s  imprezy i festiwale, np. znany wszystkim 
przystanek Woodstock, gotyckie Castleparty, czy Tyski 
Festiwal Muzyczny im. Ry ka Riedla „Ku przestrodze”.  
Niestety wi kszo  doros ych kojarzy ten rodzaj muzyki  
z m odzie czym buntem, czyli: upijaniem si ,  imprezami 
do rana, narkotykami, oraz z ym towarzystwem. To tylko 
stereotypy jak i przyk ady zachowa , które zdarzaj  si
w ka dej grupie spo ecznej. Uwa amy, e my l  tak ci, 
którzy po prostu nie znaj  tego typu muzyki. Naj atwiej 
my le  schematami i ocenia  tym, którzy nigdy si  z tym 
nie zetkn li. Nadal bawi nas a czasem ju  irytuje wzrok 
zgorszonych starszych pa   widz cych w autobusach 
nawet niepozornie wygl daj cych punków. Autobusowym 
babciom, nietolerancyjnym rodzicom oraz ró owym 
pannom mówimy NIE!

Dominika Jab o ska,
Urszula Po yczka
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Autoportret

Mia a szesna cie lat 
trzymaj c podr cznik w r ku 
uczy a si  mi o ci.
Nie rozumia a nic 
adnego równania poj  nie mog a

bo ka de by o sprzeczne 
a wynik wychodzi  prawid owy... 

W wolnym czasie 
malowa a
portrety ku czci u miechu 
na w asnej twarzy a osne
na twarzach innych wychodzi y lepiej 
ale d u ej malowanie trwa o. 

By a inna
Inna pozosta a
Ostatni raz gdy z ni  rozmawia am
powiedzia a e to jej równanie: 
ja + inno  = j a 
dziwne.
Ona dziwna jest. 

Czasem mi ju  z ni  ci ko wytrzyma
ale nie mog  jej zostawi
Bo sama sobie nie poradzi 
Skoczy w przepa
i nie b dzie jej mia  kto z apa ...

Biedronka

Dwa krajobrazy 

Prze cze bloków mieszkalnych 
Strumienie ludzi 
Betonowe ki
Lasy pojazdów 
Szum wiatru spalin 
Promienie z latar
Szlaki asfaltowe 
Szczyty wszystkiego! 
Nasze góry i doliny. 
Patrz  na moje miasto oczami pe nymi kontrastu 
Bo one wci  pami taj  tamten czysty widok. 
Miastowi i ich obrzydzenie pi knem po udnia... 

Odwracam wzrok i ruszam zdoby  wierzcho ek.
Nag e upojenie. 
B ogo ... 

Wyznanie Panny X 

Cierpi c-kocham cierpi c  mi o ci
za Tob  zdycham 
z cich  nami tno ci

Twój u miech cudny 
jak krople krwi mojej 
dociera do serca 
powoli 
morderczo 
ja czuj  tylko ciernie chwa y Twojej 
i s ysz , jak mówisz 
wyra nie
szyderczo 

Lecz zaraz b d  na dnie 
na dole mojej przepa ci 
a Ty? Wci  u miechasz si ...
Twój u miech... 
istnieje?
W horrorze, czy ba ni? 

Moje serce-gor ce, jak ogie
serce Twoje- zimne, jak lód 
oczy moje-mokre od ez 
a w Twoich widz  tylko pusty, suchy ch ód... 

Kocha ? Tak! 
Lecz by  kochanym? 
To dla wybranych tylko mi o ci pi knej cud 
Dlatego ja odchodz
po cichu... 
delikatnie... 
aby Tobie i sobie nie przerywa  snu... 

egnaj ju  wobec tego... 
Lecz prosz , nie na zawsze! 
B d  Ci  oczekiwa  w serca trumnie 
kanciastej. 

 Biedronka
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T umaczymy angielski tekst:) 
Ucze : nasze... pó ki?
Sorka: oj, sam jeste  pó ka!

Sorka: Jakie ty masz stopnie? 
Ucze : Przecie  5 dosta em

Sorka: Jedna pi tka jaskó ki nie czyni!!! 

„Cicho, bo nie ma sali i musz  j  wymy le ”   

"No i co si  tak cieszysz, jak kto  tam do sera"

DOWCIPY
Jak spowodowa  by oczy blondynki zal ni y
blaskiem ?? 
Za wieci  latark  w ucho 

Dlaczego blondynki maj  niebieskie oczy? 
Bo maj  wod  w mózgu ^^ 

M  do ony, zmywaj cej naczynia: 
-Kochanie, nie skrobie si  no em po teflonie! 
- Sam jeste  poteflon! 

List blondynki do syna: 

M  siedzi przy komputerze, za jego plecami 
ona.
ona mówi: 

-No we , pu  mnie na chwile, teraz ja sobie 
posurfuje po internecie ... 
A m  na to: 
- Czy ja Ci wyrywam g bk  z r ki jak zmywasz 
naczynia?

„Pisz  do Ciebie tych par  linijek, eby  wiedzia , e do Ciebie pisz . Jak ten list dostaniesz, to znaczy, e
do Ciebie doszed . Jak go nie dostaniesz, to mi daj zna , to go wy l  jeszcze raz. Pisz  do Ciebie wolno, 
bo wiem, e nie potrafisz szybko czyta . Niedawno tata przeczyta  w jakiej  gazecie, e najwi cej 
wypadków si  zdarza kilometr od domu, wi c przeprowadzili my si  troch  dalej. Mieszkamy teraz 
w fajnej cha upce. Jest tu pralka, cho  nie jestem pewna, czy si  nie zepsu a. Wczoraj wrzuci am do niej 
pranie, poci gn am za sznurek i pranie gdzie  wsi k o. Ale przecie  si  z powodu tego nie powiesz ...
Pogoda nie jest najgorsza. W zesz ym tygodniu pada o tylko dwa razy. Za pierwszym razem trzy dni, a za 
drugim cztery. Co do kurtki, któr  chcia e . Wujek Piotr powiedzia , e jak Ci j  po l  z guzikami, to 
b dzie du o kosztowa , bo guziki s  ci kie. Dlatego oderwa am guziki i w o y am do kieszeni. Tata 
dosta  prac . Jest dumny jak paw, bo ma pod sob  jakie  pi set osób. Wysiewa traw  na cmentarzu. 
Twoja siostra, Julka, która wysz a za m , w ko cu urodzi a. Nie znamy jeszcze p ci, wi c Ci nie 
powiem, czy jeste  wujkiem czy ciotk . Jak to b dzie dziewczynka, Twoja siostra chce j  nazwa  po 
mnie. Ale to b dzie dziwne – mówi  na swoj  córk  "mama". Gorzej jest z Twoim bratem, Jankiem. 
Zamkn  samochód i zostawi  w rodku kluczyki. Musia  i  do domu po drugi komplet, eby nas 
wyci gn  ze rodka. Jak si  b dziesz widzia  z Gosi , pozdrów j  ode mnie, a je li nie, to jej nic nie 
mów. Twoja mamusia – Dusia. 

PS. Chcia am Ci w o y  do listu par  z otych, ale ju  zaklei am kopert .”
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